
 
 

  تعيين بنك بروة كمدير لإلصدار المشترك ألولى الصكوك السياديت للحكومت البريطانيت

  

أػٍٓ تٕه تزٚج، أطزع اٌثٕٛن اٌّتٛافمح ِغ اٌشز٠ؼح ًّٔٛا فٟ لطز، ػٓ تؼ١١ٕٗ وأزذ خّظح  – 2014يونيو  28 الدوحت في
تؼذ ٘ذٖ .  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ اطتز200ٟٕ١ٌِصارف ػا١ٌّح ٚإل١ّ١ٍح فٟ إصذار أٌٚٝ اٌصىٛن اٌظ١اد٠ح ٌٍسىِٛح اٌثز٠طا١ٔح تم١ّح 

٠شغً تٕه تزٚج ٘ذا اٌّماَ إٌٝ . اٌصفمح زذثًا ًِّٙا وٛٔٙا أٚي إصذار ٌصىٛن ِطاتمح ٌٍشز٠ؼح ِٓ لثً دٌٚح غ١ز إطال١ِح
اٌدذ٠ز تاٌذوز أْ تٕه . اٌّا١ٌشCIMBٞ ٚتٕه أتٛ ظثٟ اٌٛطٕٟ ٚ HSBC ٚ Standard Chartered خأة وً ِٓ

 .تزٚج ٘ٛ اٌثٕه اٌمطزٞ اٌٛز١ذ اٌذٞ تمزر اخت١ارٖ، إضافح إٌٝ وٛٔٗ اٌثٕه اإلطالِٟ اٌٛز١ذ ضّٓ اٌثٕٛن اٌّشاروح

ٔسٓ فخٛرْٚ "فٟ ٘ذا اإلطار، لاي اٌش١خ ِسّذ تٓ زّذ تٓ خاطُ آي ثأٟ، اٌؼضٛ إٌّتذب ٚرئ١ض ِدٍض اإلدارج، 
إّٔا تش١ز ٘ذٖ اٌصفمح إٌٝ ِصذال١تٕا ٚطدٍٕا اٌّت١ّش ِٚتأح . تاخت١ارٔا ٌٙذا اٌذٚرإٌٝ خأة تٕٛن ػا١ٌّح ٚال١ّ١ٍح تارسج

ٔسٓ طّٛزْٛ ٚلذ أثثتٕا أْ ٌذ٠ٕا اٌطالح ٚاٌؼش٠ّح ٚاٌخثزاخ اٌالسِح ٌتسم١ك ٘ذا . ػاللاتٕا ٚلذرتٕا ػٍٝ تسم١ك ٔتائح ل٠ٛح
 ."اإلٔداس

اْ اخت١ارٔا ٌٙذا اٌذٚر ِا ٘ٛ إال د١ًٌ "ِٓ خٙتٗ ػٍك اٌظ١ذ خاٌذ  اٌظث١ؼٟ، اٌزئ١ض اٌتٕف١ذٞ ٌّدّٛػح تٕه تزٚج تاٌٛواٌح، 
ػٍٝ خثزتٕا فٟ أطٛاق رأص اٌّاي اإلطال١ِح اٌؼا١ٌّح اٌّتٕا١ِح، ٚٔسٓ فخٛرْٚ خذًا تاٌّشاروح فٟ اإلصذار األٚي ِٓ ٔٛػٗ 

تؼذ . إٔٗ تال شه زذث ُِٙ ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌؼاٌّٟ ٌٍص١زفح اإلطال١ِح. ٌٍسىِٛح اٌثز٠طا١ٔح إٌٝ خأة وثزٜ اٌثٕٛن اٌؼا١ٌّح
٘ذٖ اٌصفمح، أتٛلغ أْ ٔشٙذ ا٘تّاًِا ِتشا٠ذًا ِٓ لثً زىِٛاخ أخزٜ زٛي اٌؼاٌُ تاٌثذ٠ً اإلطالِٟ تؼذ اػتّاد٘ا اٌط٠ًٛ ػٍٝ 

 ".اٌت٠ًّٛ اٌتم١ٍذٞ

اْ ٘ذا اإلصذار األٚي ٌٍصىٛن اٌظ١اد٠ح اٌثز٠طا١ٔح ٘ٛ دالٌح "أِا ٚس٠ز اٌخش٠ٕح اٌثز٠طأٟ خٛرج أٚستٛرْ فمذ ػٍك تذٚرٖ 
ػٍٝ اٌتشاَ اٌسىِٛح تظؼ١ٙا فٟ أْ تصثر اٌّسٛر اٌغزتٟ ٌٍت٠ًّٛ اإلطالِٟ ٚ٘ٛ خشء ِٓ خطح التصاد٠ح شاٍِح تمضٟ 

ٌمذ ٌّظٕا طٍثَا ل٠ًٛا ػٍٝ اٌصىٛن، األِز اٌذٞ أٔتح طؼزًا ٠سمك ل١ّح خ١ذج . تدؼً تز٠طا١ٔا ِزوشًا ٌٍٕظاَ اٌّاٌٟ اٌؼاٌّٟ
آًِ أْ ٠شدغ ٘ذا اإلصذار اٌسىِٟٛ إٌاخر اٌمطاع اٌخاص ػٍٝ إصذار اٌصىٛن فٟ . ِماتً أِٛاي دافؼٟ اٌضزائة

 " .اٌٍّّىح اٌّتسذج

ٔسٓ ِّتْٕٛ خذا ٌٍدٙٛد اٌتٟ تذٌٙا تٕه تزٚج ٚاٌثٕٛن األخزٜ فٟ إٔداذ إصذار "ٚأضاف ِتسذث تاطُ ٚسارج اٌخش٠ٕح 
 ".أٌٚٝ اٌصىٛن اٌظ١اد٠ح ٌٍسىِٛح اٌثز٠طا١ٔح

 ٠أتٟ ٘ذا اإلصذار ػمة ػذد ِٓ إصذاراخ اٌصىٛن اٌؼا١ٌّح إٌاخسح اٌتٟ شارن ف١ٙا تٕه تزٚج ِثً إصذار صىٛن 
 . ١ٍِار دٚالر أ١ِزو4ٟخّٙٛر٠ح تزو١ا، ٚزىِٛح دتٟ ٚاإلصذار اٌّت١ّش ٌصىٛن دٌٚح لطز اٌثاٌغح ل١ّتٗ 


